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KS 2017/175

DELÅRSBOKSLUT PER 31 AUG 2017
Handling

Delårsbokslut Januari-augusti 2017, från ekonomiavdelningen.
Delårsbokslutets syfte är att belysa den rådande ekonomiska situationen för
Mönsterås kommun och dess koncern. Rapporten ska ge en indikation på
om antagna mål kommer att kunna uppnås under året. Avseende det
ekonomiska resultatet lämnas dels ett utfall för årets första åtta månader och
dels en prognos för helåret.
Prognosen för helåret uppgår till ett positivt resultat med 16,0 mnkr.
Förvaltningarna/nämnderna prognostiserar tillsammans ett årsresultat som
innebär en negativ budgetavvikelse på 19,2 mnkr. Det beror framför allt på
ökade behov inom verksamheterna. Investeringsbudgeten visar en avvikelse
mot budget på 30.9 mnkr, vilket innebär att en fjärdedel av beslutad
investeringsbudget inte kommer att slutföras under året.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå personalutskottet att lämna en mer
detaljerad rapport avseende sjukfrånvaron till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutar också att göra en fördjupad analys av socialnämndens resultat i delårsbokslutet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna
upprättat delårsbokslut, samt att de nämnder/förvaltningar som prognistiserar underskott ska arbeta för att hitta åtgärder i syfte att minska eller helt
eliminera underskotten.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/071

BUDGETRAPPORT 2018
Kommunchef Fredrik Johansson och ekonomichef Victoria Schön
Månsson redogör för förutsättningarna för budgeten 2018.
Beslut

Justerande sign

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet återupptas på nästa
sammanträde.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/138

SVAR PÅ REMISS: REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR
KALMAR LÄN 2018-2029
Handling

Samrådshandlingar, från Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27
Kalmar.
Den regionala transportplanen för Kalmar län tas fram enligt uppdrag från
regeringen. Planen ska upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven i regionen och ska innefatta åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare
användning av befintlig infrastruktur.

Yttrande

Förslag till yttrande från tekniska kontoret i samråd med näringslivet i
Mönsterås.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås anta förslaget till yttrande såsom sitt eget att
överlämna till Regionförbundet i Kalmar län.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/128

SVAR PÅ REMISS: BOVERKETS RAPPORT UTVÄRDERING AV TIDSFRISTER OCH FÖRSLAG TILL SANKTIONER
Handling

Remisshandlingar, från Regeringskansliet, Näringsdepartementet, 103
33 Stockholm.
Boverket har på uppdrag av regeringen dels utvärderat byggnadsnämndernas
tillämpning av bestämmelserna om tidsfrister för handläggning av ärenden
om förhandsbesked, lov och anmälan, dels tagit fram ett förslag om sanktioner mot byggnadsnämnder som överskrider dessa tidsfrister.

Yttrande

Yttrande från byggnadsnämnden §162/2017 föreligger.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås anta byggnadsnämndens förslag till yttrande
såsom sitt eget att överlämna till Näringsdepartementet.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2016/239

TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER
Bakgrund

Den 20 dec 2016 undertecknade Mönsterås kommun och Polismyndigheten
region Syd/lokalpolisområde Kalmar en överenskommelse om att samverka i
det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Målet är att utifrån
den lokala problembilden gemensamt arbeta för att förebygga brott och att
öka tryggheten för dem som bor, vistas och verkar inom Mönsterås kommun.
Avtalet innebär ett fördjupat samarbete mellan polisen och kommunen.

AU 19 sep 2017

Invånare i Mönsterås kommun har under året i allt högre grad uttryckt att man
känner sig otrygg och orolig. Oron kan gälla brott mot trafikregler, användning av droger, förstörelse och/eller stöld av egendom. Det finns behov av
ökad polisnärvaro.
Beredskapssamordnare Fredrik Sandqvist presenterade grundidéerna till
projektet Ett tryggare Mönsterås, Ett långsiktigt projekt för en tryggare miljö.
Projektet innehåller flera delar, bl.a. patrullering av väktare nattetid, trygghetsvandringar i alla tätorter, samt ett fortsatt drogförebyggande arbete. Det
finns också anledning att studera behov av tekniska komplement som ökad
gatubelysning och kameraövervakning.
Arbetsutskottet beslutade att arbeta vidare med projektet Ett tryggare
Mönsterås och uppdrog till Fredrik Sandqvist att återkomma med förslag till
projektinnehåll. Arbetsutskottet uppdrog till kommunchef Fredrik Johansson
att förlänga nuvarande avtal om väktartjänst att gälla tills ny upphandling om
väktare genomförts.

Aktuellt

Fredrik Sandqvist rapporterar om projektarbetet.

Beslut

Beredskapssamordnaren får i uppdrag att återkomma med skriftlig projektplan i enlighet med arbetsutskottets diskussion, samt projektbudget.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/058

AVFALLSPLAN 2018-2023
Mönsterås kommun arbetar om renhållningsordningen och upprättar en ny
avfallsplan. Vägledande och nödvändigt för denna process är ett inriktningsbeslut avseende metod för insamling av biologiskt avfall (matavfall).
Au 24 jan 2017

Avdelningschef Henrik Andersson beskrev alternativa metoder för
insamling av matavfall; optisk sortering, separata kärl, flerfacksmodell.
Tekniska kontoret fick i uppdrag att ta fram ytterligare underlag för beslut
om metod för insamling av biologiskt avfall med inriktning mot ett system
med separata kärl, samt att ha en dialog med miljönämnden om ärendet.

KS 14 mar 2017

Handling Inriktningsbeslut avseende renhållningen i Mönsterås kommun,
från tekniska kontoret.
Kommunstyrelsen beslutade att införa obligatorisk matavfallsinsamling i
separata kärl.
Insamlingen ska starta under 2018 med målsättningen att alla kommunens
hushåll (en- och flerbostadshus) ska ha tillgång till systemet senast 2019-0630. Matavfall i verksamhetsanknutet restavfall inom kommunens egna
verksamheter och hos företag omfattas också. Avfall från kommunala kök
och inrättningar ska prioriteras och systemen för detta byggas ut under 2018,
övriga verksamheter senast 2019-06-30. En ny renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan som reglerar införandet av matavfallsinsamlingen och
som samtidigt tar höjd för framtida utmaningar tas fram under 2017.

AU 23 maj 2017

Projektledare Christine Dahlgren presenterade projektplanen för utsortering
av matavfall i Mönsterås kommun, samt planeringen för framtagande av
avfallsplan för Mönsterås kommun.

AU 27 jun 2017

Handling Behovsbedömning av avfallsplan 2017-2023, från projektledare
Christine Dahlgren, 2017-06-17.
Mönsterås kommun beslutade att meddela Länsstyrelsen i Kalmar län att
kommunen gör bedömningen att genomförandet av Avfallsplan 2017-2023
inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan och omfattas därmed
inte av krav på miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning.

Aktuellt

Christine Dahlgren redogör för samrådshandlingen Avfallsplan för Mönsterås
kommun 2018-2023 med föreskrifter.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att godkänna samrådshandlingen för remissförfarande. Kommunstyrelsen informeras om planen på sammanträdet den 3
oktober 2017.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 299

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-09-26
8

KS 2017/130

LOKALFRÅGOR FÖRSKOLA/SKOLA
AU 23 maj 2017

Thomas Nilsson, teknisk chef, redogjorde för behoven av lokaler för förskola.
Efter diskussion beslutade arbetsutskottet att uppdra till Thomas Nilsson att i
samråd med skolchefen återkomma med förslag till planering för fler förskolelokaler.

AU 13 jun 2017

Thomas Nilsson och fastighetsingenjör Lars Petersson beskrev behovet av
ytterligare lokaler för förskolor, samt redogjorde för olika förslag till
lösningar.
Arbetsutskottet beslutade att till nästa möte kalla skolchefen för att få prognos
för behoven inom förskola och skola.

AU 27 jun 2017

Magnus Sjöstedt och Torbjörn Sandebäck, barn- och utbildningsförvaltningen, redogjorde för antalet förskoleplatser inom Mönsterås tätort (353
platser) och avdelningar (19 inkl. familjedaghem och fristående förskola)
fördelade på 9 lokaler. Magnus och Torbjörn redovisade också elevstatistiken
inkl. prognosen för de närmaste åren.
Arbetsutskottet beslutade att uppdra till tekniska kontoret att påbörja upphandling av lokaler för två avdelningar. Placering på fastigheten Älgerum
11:1, söder om Blanka ängars väg, ska utredas, och framtida expansionsmöjligheter ska beaktas.

AU 15 aug 2017

Thomas Nilsson rapporterade att lokaler för två förskoleavdelningar med
personalutrymmen och kök har beställts. Det finns möjlighet att lägga till
lokaler för fler avdelningar. Fortsatt utredning för placering på Älgerum 11:1
pågår.
Arbetsutskottet godkände beställningen. Beslut om finansiering m.m. fattas
på kommande sammanträde.

Aktuellt

Fastighetsingenjör Lars Petersson lämnar en rapport om arbetet.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att uppdra till tekniska kontoret att återkomma med
förslag till finansiering i den reviderade investeringsbudgeten.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2016/056

VATTENSITUATIONEN I MÖNSTERÅS KOMMUN
AU 29 mar 2016

AU 2 maj 2017

AU 16 maj 2017
AU 27 jun 2017

Arbetsutskottet beslutade att ge tekniske chefen i uppdrag att, efter samråd
med avdelningschefen för teknisk service, kommunens säkerhetschef och
miljöchefen, efter behov och med kort varsel besluta att införa bevattningsförbud i de södra kommundelarna. Beslutet föranleddes av extremt
låga grundvattennivåer med problem för många vattentäkter belägna i
grusåsar och sedimentära bergarter.
Arbetsutskottet diskuterade behov av att uppmana invånarna att vara sparsamma med vatten, och hur uppmaningen ska utformas.
Tekniska kontoret fick i uppdrag att ta fram förslag till utformning av
beslut till kommande möte med arbetsutskottet.
Bevattningsförbud i Mönsterås kommun införs från och med den 1 juni
2017 och tills vidare.
Thomas Nilsson, teknisk chef, informerade om vattentillgången i kommunen och prognosen för sommaren. SMHI har infört en ny tjänst på sin
hemsida; ”Risk för vattenbrist”, som ska underlätta för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa för inför
en eventuell vattenbrist. Länsstyrelsen i Kalmar län har gått ut med en
uppmaning om att sluta använda å- och sjövatten för bevattning eftersom
det inte är tillåtet när tillgången är begränsad.
Rapporten lades till handlingarna.

Aktuellt

Avdelningschef Ronnie Björkström meddelar att vattensituationen i landet,
länet och kommunen ändrats och att bedömningen är att grundvattennivåerna ser ut att vara återställda under hösten/vintern.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att upphäva bevattningsförbudet i Mönsterås
kommun.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/180

ANSÖKAN OM EVENEMANGSBIDRAG TILL HÖSTFEST DEN 9 NOV 2017
Handling

Ansökan om evenemangsbidrag om 8 000 kr till anordnande av ”höstfest
för invandrare och svenskar” i Blomstermåla Folkets Hus den 9 nov 2017,
från Ålemsbygdens Missionsförsamling och Ålems Församling.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/173

ÖVERSYN AV NÄMNDSORGANISATIONEN I
MÖNSTERÅS KOMMUN
AU 12 sep 2017

Arbetsutskottet diskuterade kommunens nämndsorganisation med anledning
av att mandatperioden tar slut om ett år, och var ense om att ett beslutsunderlag ska tas fram. Syftet med att se över organisationen är flera, bland
annat att förbättra förutsättningarna för beslutsfattande, fördjupa den
kommunala demokratin genom att invånarnas rätt till inflytande och insyn
ökar, m.m.
Kommunchef Fredrik Johansson fick i uppdrag att med ledamöternas dialog
som utgångspunkt påbörja beredning av underlag för beslut om ny nämndsorganisation som ska gälla från och med nästa mandatperiod 2019-2022.
Utredningsdirektiv: Mönsterås kommun ska ha nämnder (inte utskott).
Kommunfullmäktige ska fortsatt ha 49 ledamöter. Kommunstyrelsens
arbetsutskott respektive personalutskott ska finnas kvar. Utredningen ska
belysa konsekvenserna av en sammanslagning av byggnads- och miljönämnderna, samt kultur- och föreningsnämnderna. Frågan om vilken nämnd
som ska ansvara för fritidsgårdsverksamheten och musik- och kulturskolan
ska tas upp, liksom om socialnämnden ska delas i en omsorgsnämnd och en
socialnämnd. Utredningen ska också innehålla underlag för beslut om
nuvarande ”råd”. Kostnaden för en ny politisk organisation får ej bli högre
än för den nuvarande.

Aktuellt

Fredrik Johansson presenterar muntligt arbetet med utredningen.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att den 4 oktober kl. 16.30 informera samtliga
fullmäktigepartier om att utredningsarbetet pågår. Varje parti har möjlighet
att delta med högst två personer.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 303

MEDDELANDEN
Rapport

Anders Johansson (C) rapporterar att Linköpings kommun aviserat att
kommunen ska lämna arbetet i Infrastrukturkansliet.

Beslut

Rapporten läggs till handlingarna.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

